
Āfrikas iepazīšana Marokā
„Maroka ir kā koks, kura saknes aug Āfrikā, bet lapas elpo 

Eiropas gaisu.
Maroka ar daudzveidīgajiem dabas apstākļiem, multikulturālo 
vidi un bagāto vēsturi ir tūristiem ļoti interesanta valsts.

Marokas pilsētās varēsiet vērot spilgtu kontrastu starp 
senajiem cietokšņiem, mošejām, tirgiem un moderno arhitektūru. 

Valsts galvaspilsētā Rabātā valda kosmopolītiska gaisotne, lielākā Marokas pilsēta 
Kasablanka lepojas ar interesantu Art Deco stila arhitektūru, savukārt, Marakeša devusi 
Marokai tās nosaukumu. 

Dabas mīļotājus un aktīvās atpūtas cienītājus valdzinās gan Atlantijas okeāna 
piekraste ar skaistām un mežonīgām pludmalēm, gan Atlasa kalnu apgabali ar plašiem 
ciedru mežiem, dziļām ielejām un ainaviskiem ūdenskritumiem, gan tuksnešainie apvidi 
valsts dienvidos.”

1.diena, 14. maijs Rīga - Stambula 

Tikšanās lidostā plkst. 13:40. Lidojums Rīga - Stambula 15:40 - 18:35. Transfērs no lidostas uz 
viesnīcu. Redzēsim vakara Stambulu. Ar tiem, kuriem būs vēlme apskatīt pilsētu, dosimies 
nelielā vakara apskates ekskursijā pa Stambulu. Nakts viesnīcā.

2.diena, 15. maijs Kasablanka – Rabāta (95 km)

Transfērs no viesnīcas uz lidostu.
No Stambulas izlido plkst. 09:50, Kasablankā ielido plkst. 11:50.
Sagaidīšana  lidostā.  Ekskursija  Marokas  lielākajā  pilsētā  –  Kasablankā:  pilsētas  tirgus, 
Muhameda V laukums, Karaliskā pils, Anfas dzīvojamais rajons, Hassana II mošeja, kas ir viena 
no lielākajām mošejām pasaulē.
Pārbrauciens uz Rabātu, vakariņas un nakts viesnīcā. 
http://www.belere-hotels.com/BELERE-RABAT/fr/

3.diena , 16. maijs Rabāta

Brokastis viesnīcā.
Ekskursija pilsētā: Karaļpils, Muhameda V mauzolejs, Hassana 
tornis.  Pēcpusdienā  ekskursija  uz  Oudayas  kasbah  (kādreizējā 
pils,  tagad Nacionālais mākslas muzejs, kas uzcelts uz kraujas 
Atlantijas okeāna krastā).
Vakariņas un nakts viesnīcā.
http://www.belere-hotels.com/BELERE-RABAT/fr/
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4.diena , 17. maijs Rabāta – Mekenesa – Fēza (220)

Brokastis viesnīcā.
Brauciens uz Fēzu – vecāko no imperiālā laikmeta pilsētām, 
ko  daudzi  uzskata  par  Marokas  sirdi.  Mazās  ieliņas  un 
skaistās  celtnes  padara  šo  pilsētu  īpaši  pievilcīgu  un 
noslēpumainu. Pa ceļam apstāšanās Meknes pilsētā, kas tiek 
dēvēta  par  Marokas  Versaļu  –  apskatīsim  tirāniskā  un 
nežēlīgā sultāna Moulay Ismail pili, kas ir slavena savu 40 
km  garo  sienu  dēļ.  Pēc  pils  apskates  došanās  uz  Bab 

Mansour, karaliskajiem staļļiem un Ēbreju kvartālu.
Pēc pusdienām ir iespēja turpināt ekskursiju un doties uz svēto pilsētu Moulay Idriss, un doties 
cauri Romiešu pilsētas drupām Volubilis. Pēc tam ceļš uz Fēzu.
Vakariņas un nakts viesnīcā.
http://www.barcelo.com/BarceloHotels/en_GB/hotels/Morocco/Fez/hotel-barcelo-fes-
medina/descripcion-general.aspx

5.diena, 18. maijs - Fēza 

Brokastis viesnīcā.
Fēzā dosimies iepazīšanās ekskursijā pa Fēzas vecpilsētu,  kura ir  viena no kolorītākajām un 
lielākajām viduslaiku pilsētām pasaulē. Vecpilsēta ievērojama ar to, ka tajā ir 9400 ieliņu un 
aleju.  Būs  iespēja  redzēt  viduslaiku  pilsētu  Medinu,  Nejjarine  strūklaku,  Moulay  Idriss 
mauzoleju un Karaouine mošeju.
Ir  iespēja  nobaudīt  tradicionālas  marokiešu  pusdienas  tradicionālā  restorānā  Medinā. 
Pēcpusdienā Fez Jdid apskate. Iespēja vakariņot vietējā restorānā un vērot šovu. Nakts viesnīcā.
http://www.barcelo.com/BarceloHotels/en_GB/hotels/Morocco/Fez/hotel-barcelo-fes-
medina/descripcion-general.aspx

6.diena, 19. maijs Fēza – Beni Mellal – Marakeša 
(485 km) 

Brokastis viesnīcā.
Došanās  ceļā  uz  Marokas  nozīmīgāko  kultūras  centru  – 
Marakešu. Ceļš uz Marakešu ir gleznainām ainavām bagāts – 
Atlasa kalni,  Ifrane slēpošanas kūrorts,  Immouzer du Kandar 
berberu ciemats, ciedru mežiem bagātais Azrou reģions.
Vēlu pēcpusdienā ierašanās Marakešā un iekārtošanās viesnīcā.
Vakariņas un nakts viesnīcā.
http://www.riad-maison-rouge.com/

7.diena, 20. maijs Marakeša 
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Pēc brokastīm ekskursiju programma bijušajā Marokas galvaspilsētā – Marakešā, kas populāra 
ar saviem tirgus laukumiem, kas tiek uzskatīti par labākajiem visā Marokā. Ekskursijas laikā 
apskatīsim Koutoubia minaretu, Saadian kapenes, Bahia pili, etnogrāfisko Dar Si Said muzeju, 
kurā apskatāmi marokāņu amatnieku un mākslinieku darbi, kā arī Menaras dārzu.
Pēcpusdienā apmeklēsim slaveno Djemaa El Fna laukumu, kas nereti tiek dēvēts par Marakešas 
sirdi. Djemaa El Fna laukums pilda vairākas funkcijas – rīta pusē tas ir liels tirgus laukums, bet  
vakaros pārvēršas par milzu skatuvi dažādiem šoviem, koncertiem un uzvedumiem. Iespējamas 
vakariņas un šovs ar marokāņu mūziku, folkloru un vēderdejām. Nakts viesnīcā.
http://www.riad-maison-rouge.com/

8.diena, 21. maijs Marakeša – Esaouira (180 km) 

Brokastis viesnīcā.
10:00 no rīta pārbrauciens uz Essaoira.
Pusdienas vietējā zivju restorānā.
Vizīte šajā idilliskajā zvejnieku pilsētā, kura pazīstama kā bijusī Mogador un portugāļu 
cietoksnis, un ir slavena ar saviem koka griešanas rokdarbiem. 
Vakariņas un nakts viesnīcā.
http://hotel-rez.com/hw/a272280/index.htm?lbl=ggl-en&cid=334649

9.diena, 22. maijs Esaouira 

Brokastis viesnīcā.
Brīva diena atpūtai pludmalē.
Vakariņas un nakts viesnīcā.
http://hotel-rez.com/hw/a272280/index.htm?lbl=ggl-en&cid=334649

10.diena, 23. maijs Esaouira 

Brokastis viesnīcā.
Brīva diena atpūtai pludmalē.
Vakariņas un nakts viesnīcā.
http://hotel-rez.com/hw/a272280/index.htm?lbl=ggl-en&cid=334649

11.diena, 24. maijs Esaouira - Kasablanka

Brokastis viesnīcā.
Brauciens uz Safi, kas arī ir bijis portugāļu cietoksnis un ir 
slavens ar saviem keramikas darbiem. Pilsētas skaistāko vietu 
apskate. Turpinājumā dodamies uz  Oualidia pa gleznainu 
piekrastes ceļu, pusdienas vietējā restorānā, ar skatu uz līci. 
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Pēc tam dodamies uz  El Jadida, apskatām pilsētu, ieskaitot slavenās citadeles, kuras atgādina 
par 16. gs. Portugāles okupāciju.
Ceļš uz Kasablanku.
Vakariņas un nakts viesnīcā.
http://www.hotelidouanfa.com/

12.diena, 25. maijs Kasablanka - Stambula

Brokastis viesnīcā.
Brauciens uz lidostu.
Lidojums plkst. 14:30, Stambulā ielidojam 21:05.
Transfērs uz hoteli. Nakts viesnīcā.

13.diena, 26. maijs Stambula - Rīga

Transfērs uz lidostu. Izlidošana plkst. 11:45, Rīgā ielidojam plkst. 14:40.

Brauciena cena 1 personai: LVL 1143,-
         Piemaksa par vienvietīgu numuru: LVL 304,-

Cenā iekļauts:

 Aviobiļete Rīga – Stambula – Kasablanka – Stambula – Rīga;
 Sagaidīšana lidostā un transfēri lidosta – viesnīca; viesnīca – lidosta;
 Krieviski runājoša gida pakalpojumi visa ceļojuma laikā;
 Komfortabls autobuss visa ceļojuma laikā (17 vietas);
 Dzīvošana divvietīgajā numuriņā 4* viesnīcās, kā minēts programmā;
 Brokastis un vakariņas;
 Vakariņas un šovs Marakešā;
 Ieejas maksas apskates objektos, kas minēti programmā, izņemot Hassan II mošeju 

Kasablankā;
 Medicīniskā apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem;
 Pilnīga palīdzība ceļojuma laikā;
 Bagāžas pārnešana/transportēšana, padomi lidostā un viesnīcā;
 Nodokļi.

Papildus izdevumi:

 Personīgie izdevumi;
 Dzērieni;
 Dzeramnaudas;
 Vakariņas Dar Esslam Marakēšā = 35 EUR par cilvēku;

http://www.hotelidouanfa.com/


 Vakariņas Palais Medina Fēzā = 30 EUR par cilvēku;
 Pilna pansija (full board) vietējā restorānā;
 Ieejas maksa Hassan II Mosque = 12 EUR par cilvēku (gidu tūres tiek organizētas 09:00, 

10:00, 11:00 un 14:00 – aizvērts piektdienās un reliģiozajās brīvdienās).

Samaksas:
Pirmā iemaksa, piesakoties LVL 400,- LVL
Pilna samaksa 14.04.2014

Plānotie Hoteļi

Pilsēta Hotelis
Kasablanka Idou Anfa Hotel 4*
Rabata Belere 4*
Fēza Barcelo 4*
Marakeša Riad La Maison Rouge 4*
Esoauria Atlas Mogador & Spa 4*


